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Foram 365 dias de intenso trabalho: paroquial, nas regiões pastorais, e por fim na grande assembleia sinodal, quando os quatrocentos delegados definiram por 
três prioridades de atuação, que vão nortear o caminho da Igreja no Grande ABC. Para saber mais, leia na página 4.

Levando esperança, voluntários de nossa 
diocese percorreram ruas e como pediu 
Papa Francisco, “amou não com palavras, 
mas com obras. 
O resultado está na página 6.

Igreja distribui dignidade no 
Dia Mundial dos Pobres

Um itinerário para vivenciar 
o tempo do Advento

Produzido pela diocese, o livreto Novena 
de Natal nos ajuda como itinerário para 
vivenciarmos em comunidade o tempo 
do Advento.
Veja mais na página 7.

Sínodo Diocesano mostra que temos necessidade 
de uma grande conversão pessoal e pastoral



O próprio Paulo diz que dissimular é vergonhoso sempre. É um ato de hipocrisia
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‘todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes!’

O Santo Padre recordou que 
o reinado de Jesus “é um 
reinado de orientação, de 

serviço e também um reinado que, no 
final dos tempos, será afirmado como 
um julgamento. Hoje temos, diante 
de nós, Cristo como rei, pastor e juiz, 
que mostra os critérios de pertença ao 
Reino de Deus”.

Então, o Juízo começará: “Disse-
lhes aos que estão à sua direita: ‘Vinde! 
Recebei como herança o Reino que 
meu Pai vos preparou desde a criação 
do mundo! Pois eu estava com fome 
e me destes de comer; eu estava com 
sede e me destes de beber; eu era 
estrangeiro e me recebestes em casa; 
eu estava nu e me vestistes; eu estava 
doente e cuidastes de mim; eu estava 
na prisão e fostes me visitar”.

Ante essa afirmação, “os justos ficam 
surpresos, porque não se lembram de ter 
encontrado antes Jesus e muito menos de 
tê-lo ajudado daquela forma. Então Ele 
declara: ‘todas as vezes que fizestes isso 
a um dos menores de meus irmãos, foi a 
mim que o fizestes!’”.

“Essas palavras” – continuou o Papa 
- “nunca deixam de nos surpreender, 
porque nos revelam até que ponto chega 
o amor de Deus: até o ponto de se colocar 
em nosso lugar, mas não quando estamos 
bem, saudáveis e felizes... Não! Quando 
estamos necessitados. E dessa forma 
escondida, Ele se deixa encontrar, nos 
estende a mão, como um mendicante”.

Assim, “Jesus revela o critério decisivo 
de seu juízo, ou seja, o amor concreto 
pelo próximo com dificuldades. E 
assim revela o poder do amor, a realeza 

de Deus: solidário com quem sofre para 
suscitar em todos os lugares atitudes e 
obras de misericórdia”.

O Pontífice insistiu: “No fim de nossas 
vidas, seremos julgados pelo amor, isto 
é, pelo nosso esforço concreto em amar e 
servir Jesus em nossos irmãos menores e 
necessitados”. E recordou: 
“Aquele mendicante, 
aquele afamado, 
aquele encarcerado, 
aquele doente é Jesus. 
Pensemos nisto”.

CNBB celebra 
Ano do Laicato

Papa Francisco envia saudação à 
Igreja no Brasil pelo Ano do Laicato

O Papa Francisco encaminhou 
ao Brasil carta saudando a 
abertura do Ano Nacional do 

Laicato. A carta foi lida no lançamento 
do Ano na sede da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB), na 
abertura da última reunião do Conselho 
Episcopal Pastoral (Consep) de 2017.

Na carta, o Papa pede que todos os 
leigos e leigas brasileiros se sintam 
animados a dar continuidade ao que o 
Papa chama de “nova saída missionária”. 
O Santo Padre pede que os fiéis católicos 
não se confinem em suas paróquias e 
levem a palavra do Evangelho mundo 
afora. “Não se trata simplesmente de abrir 
a porta para que venham, para acolher, 
mas de sair porta fora, para procurar e 
encontrar”, exortou Francisco.

Além disto, o Sucessor de Pedro se 
mostra atento ao atual momento em que 
se encontra o país e pede união aos fiéis 
brasileiros. “E, nesse momento particular 
da história do Brasil, é preciso que os 
cristãos assumam a responsabilidade 
de ser o fermento de uma sociedade 
renovada, onde a corrupção e a 
desigualdade deem lugar à justiça e 
solidariedade”, afirmou.

Na ocasião a presidência da CNBB 
celebrou a abertura do Ano Nacional do 
Laicato. “Nós temos um longo caminho 
a percorrer para que, cada vez mais, os 
fieis leigos e leigas possam ser de fato 
sujeitos na Igreja em saída e sal da terra 
e luz do mundo”, disse o arcebispo de 
Brasília (DF) e presidente da CNBB, 
Cardeal Sergio da Rocha.

O Ano do Laicato é uma ocasião 
para toda Igreja no Brasil vivenciar 
intensamente, por meio de orações, 
celebrações e reflexões, além de motivar 
uma participação maior dos leigos e 
leigas na vida da Igreja e da sociedade. O 
tema do Ano é “Cristãos leigos e leigas, 
sujeitos na ‘Igreja em saída’, a serviço 
do Reino” e o lema “Sal da terra e luz do 
mundo”.

Apoio

Após uma bela caminhada 
de fé e esperança, que 
culminou com a celebração 

de encerramento de nosso Sínodo 
Diocesano, chegamos ao final de mais 
um ano. Nosso desejo é agradecer a 
Deus pela sua bondade infinita para 
com cada pessoa, para com a nossa 
Igreja e para com toda a Humanidade. A 
celebração do Natal deve ser permeada 
por um sentimento de profunda gratidão 
a Deus pelo seu amor: “Tanto amou o 
mundo que enviou seu Filho para nos 
salvar” (cf. Jo 3,16). E o melhor modo 
de agradecer é celebrar bem o Natal.

O que celebramos no Natal? Natal, 
do latim nativitas: nascimento é a festa 
que, na liturgia de nossa Igreja celebra o 
nascimento de Jesus de Nazaré, o Filho de 
Deus que se fez homem. Mistério de Fé, 
profundo e de grande significado: Deus se 
fez homem, para que o homem possa ser 
elevado à dignidade de filho de Deus.

Ao comemorar o nascimento de Jesus 
nesta data, que para os romanos era a 
festa do “deus” Sol que vencia o inverno, 
no qual ele, o Sol, ficava “fraco”, e 
começava a derreter o gelo, esquentando 
e iluminando novamente a criação, os 
cristãos queriam fazer uma analogia. 
Com Jesus surgiu para a humanidade, a 

verdadeira luz, mais brilhante que o Sol, 
o qual vence a noite cada dia e ressurge 
glorioso no céu, com mais força. Assim, 
Jesus morreu na cruz, prefigurada pela 
madeira da manjedoura, mas venceu a 
noite da morte e, vencedor, reina vivo!

O Natal, portanto, ao celebrar o 
nascimento de Jesus, faz uma profissão 
de fé na sua ressurreição gloriosa. Assim, 
o Natal é comemoração do mistério 
da Encarnação, com os olhos voltados 
para o mistério da Redenção (morte e 
ressurreição de Jesus).

Nossa Igreja no Grande ABC neste 
ano cumpriu toda a agenda prevista 
de atividades pastorais e celebrações. 
Foram inúmeros os momentos de 
encontro, troca de ideias, debates e 
celebrações, no desenvolver de nosso 
Sínodo Diocesano. Durante este Sínodo, 
pudemos percorrer juntos um itinerário 
de planejamento participativo de nossa 
ação evangelizadora para o futuro 
próximo de nossa Igreja Diocesana.

Quero agradecer cada pessoa que 
se envolveu e deu o melhor de si. A 
participação dos agentes de pastoral, 
tanto dos padres como dos leigos, foi 
muito fiel e rica no seu conteúdo.

Também queremos agradecer porque 
poderemos celebrar neste Natal o 

renascimento da esperança em nossa 
Igreja Diocesana. Esperança que está 
sempre renascendo nos que buscam a 
Deus. Que seja sempre Natal em nossos 
corações e Natal também na Igreja, para 
fazer acontecer a cada dia, a Igreja que 
queremos: acolhedora, missionária, em 
contínua saída, para encontrar e acolher 
o menino Jesus, na pessoa dos irmãos. 
Neles, Jesus está no meio de nós!

A todos vocês meus amados diocesanos, 
com muito amor, “em nome de Jesus”, 
abençôo e desejo um Feliz Natal.

+Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André

Jesus no meio de nós A voz do Pastor
Quero agradecer cada pessoa que se envolveu e deu o melhor de si

Jesus julgará as pessoas pelo 
seu serviço aos necessitados
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No dia 18 de novembro o 
Tribunal Eclesiástico da 
Diocese de Santo André 

completou seu primeiro ano de 
atividades. Ocupando um andar todo do 
prédio anexo ao Edifício-Sede da Mitra 
Diocesana, na Praça do Carmo, 38, no 
Centro de Santo André, este tribunal 
tem produzido um belo e necessário 
trabalho junto às famílias das sete 
cidades do Grande ABC.

O Tribunal Eclesiástico, segundo o 
Código de Direito Canônico da Igreja 
Católica, é um tribunal da Igreja 
que realiza a justiça canônica, além 

de orientar os cristãos católicos em 
situações diversas. Seu trabalho propõe 
caminhos corretos a serem seguidos em 
determinadas situações da sua vida de 
Igreja, a fim de que se possa cumprir a 
missão que Cristo nos incumbiu.

Para entender a importância do 
Tribunal Eclesiástico, vale dizer que a 
Igreja, como toda sociedade de pessoas 
que se relacionam, tem de observar as 
obrigações, os deveres e os direitos entre 
seus filhos; muitas vezes, acontecem 
litígios e conflitos. Mesmo os santos da 
Igreja, em algum momento de sua vida, 
podem ter se enganado, e, às vezes, 

precisaram da orientação e mesmo a 
correção da Igreja.

O tribunal é, portanto, um 
instrumento técnico jurídico, utilizado 
para a resolução dos conflitos entre as 
pessoas na Igreja. Podem ser objeto 
de julgamento um fato jurídico a ser 
declarado como a validade ou não 
de um matrimônio, os problemas de 
indisciplina de pessoas do clero e de 
leigos, as faltas contra os sacramentos 
e outros assuntos. Ele é de fundamental 
importância para o exame, a discussão e 
a decisão de um assunto em questão de 
competência da Igreja.

Padre Roberto assume como Administrador Paroquial na “Santa Luzia e Santo Expedito”

Há cinco anos, em 2012, a 
Diocese de Santo André se 
preparava para inaugurar o 

Edifício da Mitra Diocesana, e a data 
escolhida foi o dia 30 de novembro, 
Dia do Padroeiro de nossa Diocese. E 
não poderia ser uma melhor data já que 
este dia é tão marcante dos católicos 
que aqui residem, tanto que o prédio 
ganhou este ano o nome de “Santo 
André Apóstolo”, em homenagem ao 
santo padroeiro da diocese.

O decreto dando o nome foi assinado 
pelo bispo diocesano, Dom Pedro 
Carlos Cipollini, na manhã, de sexta-
feira, (1º/12), que se mostrou muito 
feliz com o fato: “É preciso cada vez 
mais enaltecer o nome de Santo André, 
é preciso fazer crescer a devoção à 
Santo André. Ele merece uma maior 
atenção nossa, não só por ele ser o santo 

padroeiro da Diocese, mas também por 
sua vida exemplar, e de fiel seguidor 
dos ensinamentos de Jesus Cristo. Santo 
André com seu trabalho muito ajudou 
Jesus, e poderá nos ajudar hoje na 
evangelização da população do Grande 
ABC”, exemplificou o bispo.

Para entender aquele período, é 
importante recordar uma das muitas 
entrevistas concedidas pelo hoje, bispo 
emérito, Dom Nelson Westrupp, scj, que 
com sua visão de futuro, ousou construir 
este prédio que hoje abriga toda a vida 
da diocese. Ele falou ao jornal A Boa 
Notícia, da época: “Quando olhava 
para a antiga residência episcopal 
transformada em cúria diocesana, 
confesso que não via a hora de iniciar a 
construção de um edifício que abrigasse 
a Cúria diocesana e o Centro Diocesano 
de Pastoral de nossa Diocese”. Ele 

sensibilizou a todos ao dizer também 
que “Agora, está no coração de cada fiel 
católico de nossa Diocese, a vontade de 
assumir conosco este desafio e torná-
lo realidade. Alegre-se conosco! Não 
se exclua dessa obra que é de todos”. 
E realmente todos os fiéis católicos 
disseram sim a este chamado.

O prédio tem onze andares, além dos dois 
subsolos destinados para estacionamento. 
Com arquitetura arrojada, é um dos mais 
belos prédios do centro de Santo André. 
No edifício foram projetadas salas para 
acolher as coordenações e lideranças das 
diversas pastorais, oferecendo-lhes espaço 
adequado para reuniões e encontros de 
formação.

Em breve o prédio vai abrigar também 
o museu e estúdios de tv e rádio. No 
momento: a recepção; auditório para 
210 pessoas; sala de confraternização/

Prédio da Cúria completa cinco anos, e
passa a chamar “Santo André Apóstolo”
Com arquitetura arrojada, é um dos mais belos prédios do centro de Santo André

Tribunal Eclesiástico da 
Diocese busca a harmonia 
diante dos mais 
diversos conflitos

A paróquia Santa Luzia e Santo 
Expedito, no Jardim Atlântico, 
em São Bernardo do Campo 

celebrou, na tarde de 20 de novembro, 
a cerimônia de posse do padre Roberto 
Miranda, que veio da Diocese de São 
João da Boa Vista, mais precisamente 
da cidade de Mococa, no interior de São 
Paulo, onde servia como sacerdote. Padre 
há onze anos, é sociólogo e psicanalista.

Presidida pelo bispo da Diocese 

de Santo André, Dom Pedro Carlos 
Cipollini, a celebração foi acompanhada 
por diversos padres da Região São 
Bernardo do Campo Centro. O novo 
administrador paroquial recebeu o Livro 
dos Evangelhos, a estola sacerdotal, as 
chaves do Sacrário e, também, o óleo 
do batismo - símbolos que representam 
a atuação junto à comunidade, o serviço 
em favor da Igreja e seu papel na 
construção da evangelização.

O novo administrador paroquial recebeu o Livro dos Evangelhos, a estola sacerdotal, as chaves do Sacrário e, também, o óleo do batismo

estar/café; administração Pastoral; dois 
andares para as Pastorais e Movimentos; 
administração da Cúria; escritório do 
bispo; e biblioteca e arquivo.

O tribunal é, portanto, um instrumento técnico jurídico, utilizado para a resolução dos conflitos entre as pessoas na Igreja

Pe. Dr. Jean Rafael Eugênio Barros,
Vigário Judicial e Presidente do TED S.A. 
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Delegados das 10 Regiões Pastorais elegem
as 3 prioridades na Assembleia Sinodal
As prioridades que todas as paróquias do Grande ABC vão trabalhar nos próximos anos

Após um ano do início dos 
trabalhos do Sínodo da 
Diocese de Santo André, 

foram decididas quais serão as 
prioridades que todas as paróquias 
do Grande ABC vão trabalhar nos 
próximos anos. Foram eleitas três ações 
na Assembleia realizada no dia 15 de 
novembro, no Externato Santo Antônio, 

em São Caetano do Sul.
Participaram da Assembleia os 

delegados e delegadas do Sínodo, 
entre eles, o clero da Diocese de Santo 
André e leigos que representavam os 
movimentos, pastorais e paróquias. O 
encontro foi conduzido pelo bispo Dom 
Pedro Carlos Cipollini e pelo Vigário 
Episcopal para Pastoral da Diocese de 

Santo André, Pe. Joel Nery e contou na 
secretaria, com Mércia Ferreira.

Após o momento de abertura, os 
delegados e delegadas se reuniram 
em grupos para discutir prioridades 
que foram discutidas durante o ano, 
em encontros regionais na Diocese. 
Após, cada delegado pôde votar em sua 
prioridade.

Depois do almoço, foram divulgadas 
as três que irão nortear as paróquias do 
Grande ABC e os grupos, em seguida, 
trabalharam para o aprimoramento para 
melhor colocá-las em execução. Todas 
estarão no documento final que será 
apresentado na noite de 6 de abril de 
2018, no Cenforpe, em São Bernardo. 
São elas:

Missa
Em procissão, todos   que participaram 

da Assembleia foram depois para a 
Paróquia Sagrada Família, a Matriz de 
São Caetano, onde Dom Pedro presidiu 

a Santa Missa, concelebrada pelo 
bispo auxiliar da Diocese de Campo 
Grande (MS), Dom Frei Mariano 
Danecki, OFMConv, que estava em 
visita à Diocese de Santo André, e por 

diversos padres da região. Também 
estava presente o secretário executivo 
do Consórcio Intermunicipal do Grande 
ABC, Fábio Palácio.

Dom Pedro inaugurou a placa na 

Matriz em que destaca o primeiro 
Sínodo Diocesano. Ao fim da Missa, o 
pároco local, Pe. Rogério Melo, CSS, 
convidou a todos a visitarem ao Museu 
da Sagrada Família.

 Proposta 2 
Ação Missionária Permanente para fortalecer 
a presença da Igreja junto aos mais pobres nas 
periferias, aos cristãos afastados, aos doentes, e 
aos grupos necessitados de motivação e acolhida;

 Proposta 7 
Acolhimento em suas duas dimensões importantes 
(Cultura e Espiritualidade);

 Proposta 9 
Uma Igreja em Saída e em Estado Permanente de 
Missão, com aprofundamento da Iniciação à Vida 
Cristã e inclusão, com abertura para todos e todas, por 
meio de comunidades humanizadas e humanizadoras.

Um dos grandes incentivadores 
do Sínodo da Diocese de Santo 
André foi o bispo Dom Pedro 

Carlos Cipollini. Com o cuidado de 
pastor com suas ovelhas, ele estimulou 
e participou de reuniões regionais 
apoiando os membros que enxergassem 
as necessidades locais e de todo o Grande 
ABC na evangelização.

E o bispo viu o resultado na quarta-feira, 
dia 15, no Externato Santo Antônio, em 
São Caetano do Sul, onde a Assembleia 
Sinodal escolheu as três prioridades em 
que toda a Igreja vai trabalhar: “Ação 
Missionária Permanente para fortalecer 
a presença da Igreja”; “Acolhimento em 
suas duas dimensões importantes (Cultura 
e Espiritualidade)”; e “Uma Igreja em 
Saída e em Estado Permanente de Missão.

Na homilia da Missa de Encerramento 
do Sínodo, na Matriz de São Caetano, a 
Paróquia Sagrada Família, Dom Pedro 
destacou que todo o trabalho é a prova 
da ressurreição de Jesus, por causa da 
unidade, do amor, da capacidade de entrar 
no dinamismo no Reino de Deus. “Coroa 
o processo de um ano de caminhada. 
Experimentamos mais do que nunca 
que a forma de a Igreja ser é a sinodal. 
Caminhamos juntos, na comunhão e na 
participação. Louvamos a Deus pelo 
empenho de cada um. O Espírito Santo 
nos falou, indicando as coordenadas de 
nossa ação pastoral, que chamamos as 
prioridades, que vai nortear nossa ação 
pastoral”, destacou Dom Pedro.

O bispo ressaltou a mudança que o 
Sínodo realizou na vida de cada um. 

“Sentimos a necessidade de uma grande 
conversão pessoal e pastoral. Conversão 
do coração da nossa vida, conversão 
para cumprir nossa vocação, cumprir o 
mandato do Senhor de levar a Boa Nova 
à nossa cidade em qual nós vivemos. 
Vamos nos empenhar neste sentindo, 
neste caminho de conversão contínua”, 
frisou Dom Pedro.

Segundo o bispo, muitas vezes o fiel 
caminha como os discípulos de Emaús, 
desanimados, porque a cruz espanta. 
“Nossa Igreja deve intensificar a escuta 
da Palavra, porque assim cresce em nós 
a certeza que Jesus acompanha e guarda 
a comunidade. Ele caminha conosco, 
nos instrui. Jesus está conosco quando 
vivemos a solidariedade uns para com os 
outros. Ao repartir o Pão, os discípulos 

perceberam a presença do Ressuscitado. 
É na Eucaristia que a Igreja se alimenta. 
Para viver o testemunho a favor do reino. 
Peçamos que o Senhor ressuscitado faça 
nos arder de amor pela evangelização 
em nossa Igreja”, disse Dom Pedro, que 
pediu unidade a todos. “Se nos amarmos, 
o mundo crerá em Jesus. Somente 
no âmbito da unidade é que o amor 
prospera. A doçura da vida é a vida em 
comunhão”, completou.

O pastor do Grande ABC ainda 
assegurou que as prioridades escolhidas 
foram decididas pela Assembleia, por 
meio do Espírito Santo, e não há mais 
dúvidas. “O caminho é este, a meta é 
esta. Devemos acolher e arregaçar as 
mangas para trabalhar. Não há mais 
dúvidas daqui para frente”, frisou.

“Sentimos a necessidade de uma grande conversão pessoal e pastoral”, diz Dom Pedro
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Presidida pelo bispo emérito 
diocesano, que esteve à frente 
da Diocese por mais de uma 

década (2003 a 2015), a missa de Ação 
de Graças realizada na noite de quinta-
feira (30/11), na Igreja Matriz andreense, 
na Vila Assunção, recebeu um bom 
público de fiéis e devotos para louvar, 
agradecer e pedir bênçãos para aqueles 
mais necessitados de compaixão, 
solidariedade e apoio no Grande ABC. 
“Vamos colocar diante do padroeiro (da 
cidade e da diocese), todas as nossas 
intenções, de modo especial, ao povo 
peregrino de nossa Diocese”, clama Dom 
Nelson Westrupp, que viajou diretamente 
de Lages (SC), onde é administrador 
apostólico da diocese, especialmente 
para comandar a celebração.

Em seu discurso explicativo sobre o 
Evangelho do dia (Mateus 4,18-22), que 
relembra a memorável passagem bíblica 
nas palavras de Jesus: “Sigam-me, e eu 

farei de vocês pescadores de homens”, 
o bispo emérito salientou que André foi 
um dos primeiros a atender o chamado, 
a recrutar apóstolos para o Messias, e se 
tornar seguidor de Cristo.

Ele disse: “Sabemos que Jesus buscava 
os mais humildes para serem discípulos 
e seus seguidores. O primeiro a ser 
chamado foi André. André era discípulo 
de Joao Batista... André se tornou 
discípulo incondicional de Jesus. André 
é alguém que dedica tempo a procurar 
Jesus. Tirou aquele dia todo para 
ficar com Jesus. E nós, quanto tempo 
reservamos para estarmos com Jesus?”, 
questiona Dom Nelson. “Foi exatamente 
esse tempo tirado para estar com Jesus 
que para André se faz a luz. Sigamos o 
exemplo de André de permanecer na 
alegria de estar com Deus”.

“Sem o encontro pessoal com Jesus 
não há verdadeira relação com Cristo 
e o Evangelho. Por isso fazer essa 

experiência significa colocar-se diante 
Dele com o coração aberto. Olhar 
para Ele com o mesmo olhar para com 
os seus escolhidos para caminhar na 
estrada do Reino de Deus”, indica, ao 
reforçar a missão dos fiéis e religiosos 
de aproximarem as pessoas de Jesus e da 
Santa Igreja.

O bispo da Diocese de Santo André, 
Dom Pedro Carlos Cipollini, bem como 
vários padres do município andreense 
também integraram a missa. 

CONSAGRAÇÃO
Um momento especial foi reservado 

para duas religiosas, Solange dos Santos 
e Tânia Alves Bandeira, que se tornaram 
Virgens Consagradas a Deus durante a 
celebração, no rito litúrgico comandado 
por Dom Pedro.  A Ordem das Virgens, 
já existe desde os tempos do cristianismo, 
mas foi restaurada pelo Concílio Vaticano 
II, sendo contemplada no Direito Canônico 

de 1983, as mulheres consagradas que 
dedicam inteiramente à uma vida integral 
de amor a Jesus e de serviço à Igreja, em 
diferentes pastorais e movimentos.

 
DECRETO
Antes do encerramento da missa, Dom 

Pedro anunciou o decreto que designa 
o Edifício Sede da Mitra Diocesana 
- que completou cinco anos de sua 
inauguração, no Centro andreense - 
como ‘Santo André Apóstolo’, uma 
homenagem ao padroeiro da cidade e da 
diocese. 

 
PROCISSÃO E BOLO 
A Festa do Padroeiro ainda contou, ao 

final da celebração, com a procissão em 
frente a Matriz, ao redor da Praça Getúlio 
Vargas, queima de fogos e distribuição de 
pedaços de bolo para os fiéis presentes.  

Reportagem: Fábio Sales

Durante a celebração, Solange e Tânia se tornaram Virgens Consagradas a Deus e Dom Pedro
 anunciou decreto que contempla nome do celebrado deste 30 de novembro ao Edifício Sede da Mitra Diocesana

No Dia do Padroeiro, Dom Nelson reverencia Santo André: 
"primeiro apóstolo a ser o pescador de homens para Cristo"

Por orientação da CNBB, a Igreja 
Católica Apostólica Romana no Brasil 
está vivenciando desde a celebração do 

Dia de Cristo Rei, (26/11), o Ano Nacional do 
Laicato, valorizando as ações dos leigos e leigos 
na construção do Reino de Deus.

Na Diocese de Santo André este momento foi 
vivenciado em todas as cem paróquias, quando 
em todas as missas dominicais, aconteceu o gesto 
concreto de entrega do subsídio do Caep e do 
CPP, instrumentos fortes para o desenvolvimento 
dos trabalhos destes organismos dentro das nossas 
comunidades de fé. 

Ano do Laicato tem início com
exaltação à participação dos leigos

Pe. Beto celebra Jubileu de Prata e diz: 
sou feliz por ser sacerdote

Sinto-me realizado, desde o primeiro 
dia da minha vocação. Sou muito 
feliz por ser padre”. Esta frase é de 

um biólogo que largou uma vida estável para 
realizar a vontade de Deus e hoje é Pe. Roberto 
Alves Marangon, ou simplesmente, Pe. Beto. 
E dezembro de 2017 é para celebrar porque o 
presbítero completa 25 anos de sua ordenação 
sacerdotal, da sua entrega total ao Senhor.

Não poderia ter jeito melhor para agradecer a 
Deus. Do dia 2 a 5 de dezembro, na Paróquia São 
João Batista, no Rudge Ramos (São Bernardo), 
onde é pároco desde 2011, foi realizado tríduo 
e Missa Solene.
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Sintonizada com esse momento, 
a Diocese de Santo André 
fez a sua parte, na Semana da 

Solidariedade, ao organizar uma série 
de ações em prol dos mais necessitados, 
carentes e muitas vezes excluídos e 
invisíveis aos olhos da sociedade.

No domingo (19/11), das 6h às 17h, 
pastorais, movimentos e associações da 
Igreja Católica se reuniram ao lado da 
Catedral Nossa Senhora do Carmo, no 
Centro andreense, a fim de montarem 
a estrutura de atendimento à população 
de rua. Ao menos 200 voluntários 
participaram da empreitada. O bispo 
diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini 
prestigiou a ação, ao promover uma 
oração e se juntar aos pobres para a 
refeição coletiva.

Cronograma 
A iniciativa teve início com a divisão 

de grupos, que partiram em missão de 
resgate e diálogo pelas ruas da cidade; 
durante a manhã, um café acompanhado 

de leite, bolos, bolachas, pães e frutas 
foi oferecido as pessoas que chegavam 
à Praça do Carmo; testemunhos e 
louvores também aconteciam na parte 
matutina do encontro; momentos depois 
puderam desfrutar de um belo almoço; 
simultaneamente, tendas foram instaladas 
para prestarem atendimento médico 
(aferição de pressão, diabetes), orientação 
jurídica, corte de cabelo e serviços 
de manicure; um bazar com roupas 
doadas em bom estado também estava à 
disposição do povo.

No período vespertino, a missa ao ar 
livre, presidida pelo Padre Joel Nery 
(pároco da Catedral) e concelebrada pelo 
Padre José Aparecido Cassiano (pároco da 
Nossa Senhora da Salete), com animação 
musical dos jovens, encerrou as atividades 
de um dia para ser lembrado como 
referência de atitudes de solidariedade e 
acolhida permanentes na sociedade.

Na avaliação do Vigário Episcopal 
para Pastoral e Coordenador do Centro 
Pastoral da Diocese de Santo André, Joel 

Nery, apesar do tempo de preparação ser 
curto para a organização das atividades, o 
resultado foi satisfatório. “Graças a Deus! 
Foi Ele que fez tudo acontecer. As pessoas 
foram se envolvendo, se esforçando e 
doando (para o sucesso do evento). Esse 
dia foi uma bênção”, descreve. De acordo 
com o padre, o principal desafio para 
o “resgate” das pessoas em situação de 
rua é o comprometimento com a causa e 
muito diálogo.

O evento, em números: 
Eventos semelhantes ocorreram de forma 

paroquial em todas as Regiões Paroquiais. 
Neste, organizado pela Diocese de Santo 
André foram oferecidos 452 almoços, 452 
cafés da manhã, 96 banhos realizados, 80 
kg de roupas descartadas e trocadas por 
outras de melhor qualidade, 195 cortes de 
cabelo e serviços de manicure realizados, 
200 toalhas distribuídas, assim como 200 
kits higiênicos.

Reportagem: Fábio Sales
Fotos: Elaine Venciguerra

Diocese restaura a dignidade e 
a esperança de centenas de pessoas
"Não amemos com palavras, mas com obras"

A última Reunião Geral do 
Clero, da Diocese de Santo 
André, em 2017, aconteceu 

na manhã de 23 de novembro, no 
Espaço São Miguel, no Jardim Bela 
Vista, em Santo André. Iniciado com 
Oração Hora Média, logo em seguida o 
bispo diocesano, Dom Pedro Cipollini, 
deixou sua mensagem, enaltecendo que 
a devoção à Santo André, mereceria uma 
maior atenção de todos, não só por ele 
ser o santo padroeiro da Diocese, mas 
também por sua vida exemplar, e de 
fiel seguidor dos ensinamentos de Jesus 
Cristo. “Santo André com seu trabalho 
muito ajudou Jesus, e poderá nos ajudar 
hoje na evangelização da população do 
Grande ABC”.

Padre Alex apresentou um relato sobre 

Padres das dez Regiões Pastorais participam
da Reunião convocada por Dom Pedro Cipollini

os valores gastos pela Diocese de Santo 
André para a manutenção da Casa de 
Moradia dos Moradores em Condição 
de Rua, do Parque Miami, na Represa, 
em Santo André. Ali a Prefeitura exige a 
presença de 42 funcionários trabalhando 
para a instituição ficar aberta. O valor 
mensal chega à duzentos mil reais.

Padre Paulo Afonso falou que aguarda 
que cada Região Pastoral da Diocese 
encaminhe os quatro estudantes que vão 
participar das aulas, no ano que vem 
na Escola de Teologia Diocesana. As 
inscrições vão até o dia 20 de dezembro. 
Haverá exame de seleção.

Os cinco futuros Diáconos Transitórios 
ali estiveram para levar o convite aos 
sacerdotes para que participem da Missa 
de Ordenação Diaconal, presidida pelo 

bispo diocesano, e que vai acontecer às 9h 
da manhã de 23 de dezembro na Basílica 
Menor Paróquia Nossa Senhora da Boa 
Viagem, no Centro de São Bernardo.

Padre Everton trouxe a informação de 
que já estão com datas os dois grandes 
eventos da Pastoral Vocacional em 2018. 
A Hora Santa, que passará a ser regional, 
será no dia 22 de abril, e o Festival 

Vocacional será no dia 2 de setembro.
Padre Cícero contou que a Ação 

Missionária dos Seminaristas da 
Diocese será na Diocese de Bom Jesus 
da Lapa, no mês de janeiro de 2018 e 
Padre Jean informou que por ocasião 
do final do ano, o prédio da cúria 
permanecerá fechado no período de 22 
de dezembro à 1o de janeiro de 2018.

Santo André com seu trabalho muito ajudou Jesus, e poderá nos ajudar hoje na evangelização da população do Grande ABC

Local: Instituto Sagrada Família, Rua Manduri, 68, Jd. Paraíso, Santo André. Inscrições pelo site www.diocesesa.org.br/congresso-musicos-catolicos

A última Reunião Geral 
do Clero, da Diocese de 
Santo André, em 2017, 

aconteceu na manhã de 23 de 
novembro, no Espaço São Miguel, no 
Jardim Bela Vista, em Santo André. 
Iniciado com Oração Hora Média, 
logo em seguida o bispo diocesano, 
Dom Pedro Cipollini, deixou sua 
mensagem, enaltecendo que a 
devoção à Santo André, mereceria 
uma maior atenção de todos, não 
só por ele ser o santo padroeiro 
da Diocese, mas também por sua 
vida exemplar, e de fiel seguidor 
dos ensinamentos de Jesus Cristo. 
“Santo André com seu trabalho 
muito ajudou Jesus, e poderá nos 

ajudar hoje na evangelização da 
população do Grande ABC”.

Padre Paulo Afonso falou que 
aguarda que cada Região Pastoral 
da Diocese encaminhe os quatro 
estudantes que vão participar das 
aulas, no ano que vem na Escola de 
Teologia Diocesana. As inscrições 
vão até o dia 20 de dezembro. Haverá 
exame de seleção. 

Os cinco futuros Diáconos 
Transitórios ali estiveram para levar 
o convite aos sacerdotes para que 
participem da Missa de Ordenação 
Diaconal, presidida pelo bispo 
diocesano, e que vai acontecer às 
9h da manhã de 23 de dezembro 
na Basílica Menor Paróquia Nossa 

Senhora da Boa Viagem, no Centro 
de São Bernardo. 

Padre Everton trouxe a informação 
de que já estão com datas os 
dois grandes eventos da Pastoral 
Vocacional em 2018. A Hora Santa, 
que passará a ser regional, será no dia 
22 de abril, e o Festival Vocacional 
será no dia 2 de setembro. 

Padre Cícero contou que a Ação 
Missionária dos Seminaristas da 
Diocese será na Diocese de Bom 
Jesus da Lapa, no mês de janeiro 
de 2018 e Padre Jean informou que 
por ocasião do final do ano, o prédio 
da cúria permanecerá fechado no 
período de 22 de dezembro à 1o de 
janeiro de 2018.
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Antes de celebrarmos o Natal, 
nós como parte viva da Igreja 
de Deus, somos convidados a 

viver o período do advento, um período 
que se reveste de um caráter também 
penitencial, de escuta e de reflexão. 
Nosso bispo diocesano, Dom Pedro 
Cipollini nos lança o convite a ouvir o 
que nos diz o espírito a respeito desta 
relação entre a Encarnação do Filho de 
Deus, o mistério de sua vinda missionária 
até nós, e o chamado batismal para que 
sejamos missionários, disponíveis ao 

serviço do Reino de Deus, onde a Igreja 
nos pede e nos envia.

Um eficiente instrumento para nos 
guiar neste itinerário de fé, vivenciando 
o tempo do Advento é o livreto “Novena 
de Natal”, elaborado e produzido 
pela Diocese de Santo André, e que 
foi entregue em todas as paróquias, 
conforme número apresentado pelos 
sacerdotes. Traz os estudos para os nove 
dias, bem como explica os doze passos 
para melhor trabalhar este material.

Na apresentação do trabalho, Dom 

Pedro fala da sua satisfação pelo 
resultado final, e de sua alegria pela 
diocese ter produzido o livreto que vai ser 
tão útil nas mãos dos grupos de família, 
amigos, de rua, vizinhos de apartamento, 
todos os grupos de fé e vida que louvam 
e agradecem à espera do Menino Jesus. 
“Em meio às incertezas e dificuldades que 
atravessamos em nosso país, esta novena 
de Natal aviva a alegria. Alegria que vem 
de Deus e está fundada na certeza de que 
Ele nos ama e vem morar no meio de nós. 
Assim, o que poderemos temer”.

Novena de Natal é rico itinerário para vivenciar o Advento

A mais nova paróquia da 
Diocese de Santo André 
nasceu na manhã do domingo, 

(03/12), durante a celebração da missa 
de instalação e presidida pelo bispo 
diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini. 
Ela tem como padroeiro: “Jesus Bom 
Pastor”, e sua sede fica na Rua Oscar 
Sudotti, 15, no Jardim Jaguari, em 
Mauá. Ela é a matriz que reúne cinco 
comunidades: Capela Santa Rosa de 
Lima, Capela Santíssima Trindade, 
Capela Santa Luzia, Capela São José e 
Capela Nossa Senhora Aparecida.

A celebração também marcou o ritual 
em que Dom Pedro deu posse ao primeiro 

pároco desta casa de Deus, o Padre 
Joãozinho, que solenemente recebeu 
o Livro Sagrado, a chave da Igreja, a 
chave do Sacrário, os instrumentos para 
o batismo e a estola roxa. O Decreto de 
Provimento de criação do Caep foi lido 
e assinado.

Dom Pedro extraiu da Leitura do 
Evangelho daquele dia, explicando que 
a Igreja é o local onde nos reunimos para 
viver como comunidade de Deus. “O 
evangelho nos fala sobre vigiar, sermos 
vigilantes. Vigiar é estarmos atentos à 
Palavra de Deus. Guardar a Palavra de 
Deus significa praticarmos esta Palavra. 
Assim a Paróquia é o local de encontro 

das pessoas que querem estar vigilantes 
à causa de Deus”.

Sobre a nova paróquia, Dom Pedro 
explicou que Mauá tem uma densidade 
populacional enorme e que se fazia 
necessária esta criação, trazendo mais 
um padre para servir o povo de Deus. 
“Estamos instalando a matriz desta nova 
comunidade. Matriz significa mãe, é uma 
comunidade de união. Ela nasce unida as 
outras cinco capelas, onde deve imperar 
sempre o desejo da construção do Reino 
de Deus. Aqui a disputa é para ver quem 
vai amar mais? Quem vai servir mais? 
Esta é a disputa sadia que faz crescer a 
comunidade”, ensinou o bispo.

Padre Joãozinho é o pároco da centésima primeira paróquia da Diocese

08/12  - Sexta - 9h - Posse do Padre Odair na nova Paróquia (Diadema).
16/12 - Sábado - 9h - Reunião Ampliada do Conselho Diocesano de Pastorais no 
prédio da Cúria Diocesana, em Santo André.
16/12 - Sábado - 19h30 - Natal dos Diáconos na Paróquia Imaculada Conceição, 
no Centro de Diadema.
19/12 - Terça-Feira - 10h - Natal das Cáritas, no Parque Miami, na Represa, 
Santo André.

AGENDA DIOCESANA - DEZEMBRO DE 2017 CITAÇÃO POR EDITAL 
N°10.39/17 - O Vigário Judicial do Tribunal Eclesiástico de Santo André, no uso 

de suas atribuições, convoca Cristina Bowkunouvicz, nascida em Santo André/SP, 
em 17 de fevereiro de 1963, filha de Michal Bowkunouvicz e Maria Bowkunovicz, 
de endereço incerto. Se alguém conhecer a pessoa, queira nos fornecer o endereço 

ou então avisar a pessoa que está sendo intimada. Tel (11) 4469-2077.
Pe. Dr. Jean Rafael Eugênio Barros

Vigário Judicial e Presidente do TED S.A.

Estamos instalando a matriz desta nova comunidade. Matriz significa mãe, é uma comunidade de união

No Brasil, as Pontifícias Obras Missionárias (POM), têm a responsabilidade de organizar, todos os anos, a Campanha Missionária, na qual colaboram a CNBB por meio da Comissão para a Ação Missionária 
e Cooperação Intereclesial, a Comissão para a Amazônia e outros organismos que compõem o Conselho Missionário Nacional (Comina). O valor arrecadado será direcionado para os trabalhos missionários 
no Brasil e no mundo. Os dados abaixo foram atualizados até o dia 30 de novembro de 2017.

Coleta “Campanha Missionária”
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Total Arrecadado: R$ 163.918,48
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CATEDRAL NOSSA SENHORA DO CARMO   2.642,00

PARÓQUIA JESUS BOM PASTOR 600,00

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES 1.239,65

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA    630,00

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO PARAÍSO 2.050,00

PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 3.160,00

PARÓQUIA STA. LUZIA E S CARLOS BORROMEU 1.238,35

PARÓQUIA SANTA RITA DE CÁSSIA 1.758,00

PARÓQUIA SANTO ANDRÉ 

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO 1.200,00

PARÓQUIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO 

PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU 1.162,85

PARÓQUIA MÃE DE DEUS E DOS ÓRFÃOS      1.000,00

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS    4.381,90

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA PAZ 

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 3.675,00

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA SALETE 1.620,00

PARÓQUIA SANTA CRUZ    717,25

PARÓQUIA SANTA JOANA DARC 1.400,00

PARÓQUIA NOSSA SRA. DE GUADALUPE 

PARÓQUIA SÃO GERALDO MAGELLA 1.350,00

PARÓQUIA SÃO JORGE 2.314,60

REGIÃO CENTRO - SA 

REGIÃO LESTE - SA 

PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA 

PARÓQUIA NOSSA SENHORA AUXILIADORA

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

PARÓQUIA NOSSA SRA DE FÁTIMA

PARÓQUIA SANTA GEMMA GALGANI

PARÓQUIA SANTA MARIA GORETTI

PARÓQUIA SANTA TERESINHA

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO

PARÓQUIA SÃO CAMILO DE LELLIS 

PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA  

PARÓQUIA SENHOR DO BONFIM 

PARÓQUIA JESUS DE NAZARÉ 

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE BOA VIAGEM

PARÓQUIA NOSSA SR DO ROSÁRIO DE FÁTIMA

PARÓQUIA SANTA LUZIA E SANTO EXPEDITO

PARÓQUIA SANTA TERESINHA

PARÓQUIA SÃO GERALDO MAGELLA

PARÓQUIA SÃO PEDRO E SÃO PAULO APÓSTOLO

REGIÃO UTINGA-SA

REGIÃO CENTRO-SBC 

PARÓQUIA IMACULADA CONCEIÇÃO 

PARÓQUIA CRISTO REI  1.050,00

PARÓQUIA MENINO JESUS     1.202,35

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 3.498,70

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES 

PARÓQUIA SANTA RITA DE CÁSSIA 625,00

PARÓQUIA MARIA MÃE DOS POBRES 3.112,00

PARÓQUIA SANTO ARNALDO JANSSEN

PARÓQUIA IMACULADA CONCEIÇÃO 5.176,10

PARÓQUIA SAO LUIZ GONZAGA 

PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA

1.895,45

850,00

PARÓQUIA SAO JOSÉ 1.215,75

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS 732,00

PARÓQUIA SÃO FELIPE APÓSTOLO 

PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA 1.716,00

PARÓQUIA SÃO JOSÉ OPERARIO 

1.150,00

PARÓQUIA SÃO PAULO APÓSTOLO 2.500,00

PARÓQUIA SÃO PEDRO APÓSTOLO 

PARÓQUIA SÃO VICENTE DE PAULO 

1.400,00

PARÓQUIA DE SANT’ANA

2.740,00

PARÓQUIA SANTA LUZIA 

2.393,00

PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU 

2.800,00

PARÓQUIA SÃO SEBASTIAO 
REGIÃO DIADEMA 

REGIÃO MAUÁ 

1.674,15R$            

508,00R$         

561,00R$            

1.551,00R$            

723,60R$            

 

   1.982,90R$            
 

1.427,00R$             
1.860,50R$             

R$         

    1.099,53R$         

 
2.020,00R$            

 

 

4.582,75R$         

 

7.160,00R$         

 

1.000,00R$            

 

1.450,00R$         

 

R$            

 

240,00R$            

3.699,90R$         

PARÓQUIA SANTA MARIA 1.000,00R$         

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO R$            

PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA 1.908,75R$         

PARÓQUIA NOSSA SENHORA ASSUNÇÃO 1.300,00R$            

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE 1.842,50R$            

PARÓQUIA SAGRADA FAMÍLIA R$            

 

PARÓQUIA SANTA LUZIA 200,00R$            

 

 
 

  

 
 
 

 

PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA 2.450,00R$         

R$         

R$         

 
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 840,00R$            

 
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA PROSPERIDADE 96,00R$            

 

PARÓQUIA SAGRADA FAMÍLIA        1.125,00R$         

 

PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO 1.120,00R$            

PARÓQUIA SÃO BENTO    538,50R$         

PARÓQUIA SÃO CAETANO 596,20R$            

PARÓQUIA SAO FRANCISCO DE ASSIS     896,30R$         

PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA 412,00R$            

REGIÃO SÃO CAETANO  DO SUL

REGIÃO ANCHIETA - SBC

2.155,15

400,00

2.412,00

1.375,50

4.900,00

PARÓQUIA CRISTO OPERÁRIO      649,15

250,00

PARÓQUIA SÃO JOSÉ 

PARÓQUIA NOSSA SR DO PERPÉTUO SOCORRO
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R$         
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R$            

R$            

R$         

R$         

R$            

R$            

R$         

R$         

R$         

R$         

R$         

R$            

R$            

R$            

R$         

R$         

R$              

R$         

R$         
 

PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU 2.300,00

R$            

R$            

700,00

1.300,00R$         

PARÓQUIA SENHOR BOM JESUS 2.540,60 R$         

3.336,05

REGIÃO RIBEIRÃO PIRES - RGS 

1.481,00R$         

PARÓQUIA SÃO JOSÉ 

PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU 

PARÓQUIA MENINO JESUS

3.100,00

1.265,00

R$            

R$            

SANTUÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA 

REGIÃO SÃO BERNARDO - R. RAMOS 

PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA     1.093,35R$         

PARÓQUIA SÃO BENEDITO R$            

PARÓQUIA SÃO MAXIMILIANO MARIA KOLBE 235,00R$            

720,00R$            

PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA

367,00R$            

SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DE FATIMA 

8.458,00R$            

PARÓQUIA S ÃO PEDRO APÓSTOLO 

2.578,90R$         

PARÓQUIA SANTA EDWIGES

2.700,00R$            

PARÓQUIA SANTÍSSIMA VIRGEM 

R$            850,00

1.872,00

3.691,00

840,10

PARÓQUIA JESUS BOM PASTOR R$            

1.450,00

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE LOURDES R$             

     000,00

     000,00

     000,00

     000,00

     000,00

     000,00

     000,00
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Desde a primeira hora da 
madrugada do dia 29 de 
novembro até o fim da noite do 

dia 8 de dezembro, peregrinos, mílites, 
Missionárias, Missionários, Voluntários 
da Imaculada-Padre Kolbe e Frades 
celebraram, no Santuário da MI, a Novena 

em preparação e a Festa da Imaculada 
Conceição. As Missas contaram com a 
participação dos colaboradores das oito 
emissoras de rádio e da TV e recordaram 
os dogmas de Maria, reunindo também 
os que trabalham nos meios impressos 
e digitais da Obra. A novidade deste 

ano foi a transmissão ao vivo das 
Missas da Novena às 0h pela página do 
Facebook e também pela TV Imaculada 
Conceição, acessível no site da MI e no 
aplicativo. Às 11h, ouvintes e internautas 
acompanharam pelo rádio, aplicativo e 
site da MI.

Levamos ao conhecimento de todos, que nosso 
bispo Dom Pedro Cipollini assinou na data de 
15 de novembro de 2017, os seguintes decretos e 
nomeações, a saber:
Decreto de Criação - Paróquia Jesus Bom Pastor 
- Jardim Jaguari, em Mauá.
Decreto de Criação - Quase-Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida - Bairro Casa Grande, em 
Diadema.
Decreto de Criação - Caixa Comum do Clero.
Provisão - Conselho de Assuntos Econômicos 
Paroquiais - Paróquia Santa Luzia e Santo 
Expedito, em São Bernardo do Campo.
Coordenador Regional Diadema - Pe. José 
Pedro Teixeira de Jesus.
Pároco - Pe. João José de Sousa - Paróquia 
Jesus Bom Pastor, em Mauá.
Administrador Paroquial - Pe. Roberto Miranda 
- Paróquia Santa Luzia e Santo Expedito, em São 
Bernardo do Campo.
Administrador Paroquial - Pe. Odair Angelo 
Agostin - Quase-Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida, em Diadema.
Uso de Ordem - Pe. Aluísio da Silva, crs - 
Paróquia Mãe de Deus e dos Órfãos, em Santo 
André.
Uso de Ordem - Diácono Marcos D. Gimenez - 
Paróquia Senhor Bom Jesus, em Diadema.
Uso de Ordem - Diácono José A. Grassi - Paróq. 
São Geraldo Magella, em São Bernardo do Campo.
Uso de Ordem - Diácono Edmir dos Reis - 
Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em São 
Bernardo do Campo.

Levamos ao conhecimento de todos os diocesanos 
que o bispo Dom Pedro Carlos Cipollini assinou 
na data de 30 de novembro de 2017, os seguintes 
documentos:
Pároco - Pe. Manoel Ferreira de Miranda Neto, nds 
– Par. São Pedro Apóstolo, Vl. Guarani, em Mauá.
Administrador Paroquial - Pe. Frei Geraldo dos 
Santos, OFM Cap. – Par. N. S. das Vitórias em Mauá.
Vigário Paroquial - Padre Guilherme de Melo 
Sanches – Paróquia São Jorge, Cidade São Jorge, 
em Santo André –  sem prejuízo dos seus ofícios 
de Secretário Episcopal e Cerimoniário do Sólio.
Decreto de Ordenação de Diácono Transitório - 
Seminarista Cláudio Pereira Santos.
Decreto de Ordenação de Diácono Transitório - 
Seminarista José Aparecido de Sousa.
Decreto de Ordenação Diácono Transitório  - 
Seminarista Marcos Vinicius Wanderlei da Silva.
Decreto de Ordenação de Diácono Transitório - 
Seminarista Rudnei Sertorio.
Decreto de Ordenação de Diácono Transitório - 
Seminarista Vinícius Ferreira Afonso.
Provisão do Caep - Paróquia Nossa Senhora das 
Graças, Vila Humaitá, em Santo André.
Provisão do Caep - Paróquia Jesus Bom Pastor, 
Jardim Jaguari, em Mauá.
Provisão do Caep - Paróquia Menino Jesus, 
Jardim Marilene, em Diadema.
Provisão do Caep - Quase-Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida, B. Casa Grande, em Diadema.
Provisão do Caep - Paróquia São Francisco de 
Assis, Bairro Santa Maria, em São Caetano do Sul.
Decreto de nomeação - Edifício Santo André Apóstolo.

PROVISÕES E NOMEAÇÕES DA DIOCESE

Em 14 de novembro, a Milícia da 
Imaculada comemorou 30 anos 
de atuação no Brasil a partir 

de sua sede na Diocese de Santo André. 
Para celebrar, foi realizado o Diga Sim 
à Evangelização com programação 
especial. Foram convidados para celebrar 
a data sacerdotes e músicos católicos, 
com transmissão ao vivo, por rádio, 
site, Facebook e pela TV Imaculada 
Conceição (Campo Grande-MS).

A MI evangeliza por oito emissoras 
Rádio Imaculada Conceição. A 1490 
AM, geradora da Rede Milícia Sat, e as 
filiais em Atibaia-SP (107,1 FM), Bilac-
SP (890 AM), Campo Grande-MS (580 

AM, onde está a TV Imaculada canal 15 
UHF/21 Net), Dourados-MS (1060 AM), 
Maceió-AL (1320 AM), São Roque-SP 
(1430 AM) e Londrina-PR (4865 OT). 
Além de site, aplicativo e as revistas O 
Mílite e O Pequeno Mílite.

Relembrando toda a história, Frei 
Sebastião Benito Quaglio, presidente 
da MI, afirmou que tem um grande 
sentimento de gratidão. “Foram 30 
anos de amor, dedicação, conquistas, 
solidariedade. Descobri nos leigos uma 
força inimaginável. Testemunhei isso no 
meu encontro com o Papa. Ele abençoou 
nossa Obra me dizendo que ‘os leigos 
são o povo de Deus, a Igreja de Cristo, a 

força do Evangelho’. É 
incrível lembrar como 
esse milagre chamado 
Milícia da Imaculada 
aconteceu...

Os caminhos 
foram se abrindo 
e fomos vencendo 
cada dificuldade para 
fazer Jesus Cristo 
conhecido e amado, 
com Nossa Senhora. 
Agradeço muito aos 
bispos que nos acolheram na Diocese 
de Santo André, e também aos demais; 
aos sacerdotes, religiosos e leigos. Dizer 

DIGA SIM À EVANGELIZAÇÃO MOVIMENTA MI NO ANIVERSÁRIO DE 30 ANOS

Pe. Gonise Portugal da Rocha - Assessor Diocesano | Claudio Manoel Pestana e Maria da Penha Santos 
Pestana - Casal Coordenador | Amanda Rodrigues dos Santos e João Paulo Moura - Comunicação | Renata 
Augusto dos Santos - Secretária | Ricardo Almeida de Sousa - Tesoureiro | Márcia Regina Soares de Faria 
e Ederson Roberto de Faria | Wellington Lourenço e Fernanda Juliana de Freitas Lourenço | Terezinha de 
Fátima Andrade e Ana Lúcia Savordelli Oliveira | Olinda Adelaide Lopes Pouzada e Helaine Cristina Parejo | 
Angela Michelli de Lima Alves e Denivaldo Oliveira | Sonia Regina Coteco e Amauri Ivasko de Souza | Deivid 
Ferreira Couto e Simone Colonhezi | José Vinicius Galli | Osmar Jesus dos Santos e Daniel Miguel da Silva

COMISSÃO DIOCESANA PARA MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS

TV Imaculada Conceição transmite pela primeira vez ao vivo a Novena da Imaculada Conceição

muito obrigado é pouco! Tudo isso que 
foi feito até hoje não pertence a mim, 
pertence a todas essas pessoas”. 

Santuário da MI reúne fiéis para vigília de oração nas madrugadas 
nos dias de Novena para a Festa da Imaculada Conceição

Renan Kazuo 

Mílites celebram 30 anos da MI com o Diga Sim 
à Evangelização, dia de apelos e celebração

Renan Kazuo 


